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Audiência
SISTEMA DE ENSINO DOMICILIAR
Comunicamos que no dia 06 de dezembro, segunda-feira, às 14h00, na sede
da Câmara Municipal, será realizada, sob
coordenação do Vereador Marcelo Macedo, Audiência Pública que abordará o
PLO 163/2021, que trata do Sistema de
Ensino Domiciliar.
Taubaté, 22 de novembro de 2021.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
Comunicamos que no dia 08 de dezembro, quarta-feira, às 09h00, na
sede da Câmara Municipal, será realizada, sob coordenação do Vereador
Moises Luciano Pirulito, Audiência
Pública que abordará os serviços
emergenciais e de urgência na Rede
Municipal de Saúde.
Taubaté, 22 de novembro de 2021.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Portaria
PORTARIA N.º 152/2021
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, NO EXERCÍCIO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.
RESOLVE:
NOMEAR Karina Aparecida Emilia Pinto
Pimenta, RG 32.176.926-0 SSP/SP e CPF/
MF 275.813.038-61, para exercer o cargo
público de Assessor Técnico Parlamentar
- Padrão SS-II, de provimento em comissão, lotada no gabinete da Verª. Vi-

Nº 1421
1.12.2021
viane Marcele de Aquino, nos termos do
artigo 86, inciso II, da Lei Complementar
nº 1, de 4 de dezembro de 1990.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Câmara Municipal de Taubaté, 29 de novembro de 2021.
A MESA DA CÂMARA

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
Requerimento N° 1855/2021 Autor:
Diego Fonseca - Requer ao Prefeito que
seja constituído o “Programa Ponto
Rural” no município, oferecendo atendimento e orientação ao produtor rural
entre outras atividades.
Of. 1684/2021
Em complementação ao Ofício 1321, de
8 de outubro de 2021, cumpre-nos encaminhar as informações prestadas pelo
gestor do Grupo Executivo Agropecuário,
da Secretaria de Inovação.
Paulo de Tarso Cabral Costa Junior
Diretor do Departamento Técnico-Legislativo
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 2039/2021
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre a conclusão das obras do binário
da Estrada do Barreiro.
Of. nº 1416/2021
A Secretaria de Obras informa que demolidas quatro residências, que entre a data
do pagamento e da demolição foram
oito meses de espera, devido a prazos cedidos pelo Ministério Públicos.
Porém, para conclusão do binário terá

que ser construído um muro de arrimo
na Rua Gilma Mota de Almeida, passando por onze lotes, sendo que esse
muro tem como objetivo manter o gabarito da estrada. Foi negociado com dez
proprietários, mas há problema com um
para fechar um acordo. Com isso serão
tomadas medidas judiciais contra o referido proprietário, não tendo previsão de
quando será expedido uma ordem judicial para ser efetuada a desapropriação
de parte do terreno.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2040/2021
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, implantação de passagem para pedestres e ciclistas no túnel da Daruma, no Estoril.
Of. nº 1416/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que o túnel da “Daruma” não
possui largura suficiente para a demarcação e/ou implantação de passagem
de pedestres e ciclistas, sendo inviável
tecnicamente o seu alargamento, haja
vista a altura reduzida. Foram instaladas
placas de advertência no local, indicando aos motoristas sobre a utilização
compartilhada com pedestre e ciclistas.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2041/2021
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito informações
sobre ações para o atendimento à Lei Federal 14.129/2021.
Of. nº 1416/2021
A Administração Municipal informa que
já está sendo realizado estudo, envolvendo todas as pastas que a Lei Federal
seja aplicada em sua totalidade.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 2042/2021
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine à Secretaria de Mobilidade que
solicite à empresa ABC Transportes faça
alterações na linha de ônibus que passa
pelos bairros Barreiro, Jardim do Lago e
Continental.
Of. nº 1411/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que realizará um estudo técnico
para apontar qual a viabilidade de implantar a mudança da linha.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2043/2021
Autor: Elisa Representa Taubaté
Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito sobre o Bairro Santa Luzia.
Of. nº 1414/2021
Cumpre-nos encaminhar por cópia as informações prestadas pela Secretaria de
Educação desta municipalidade.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

A Secretaria de Saúde informa que em
breve a Carteira de Identificação da
Pessoa com Transtorno de Espectro Autista será fornecida aos munícipes e que
recentemente realizou um encontro com
representantes da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social junto ao
setor jurídico da Prefeitura para alinhamento do fluxo, desde a solicitação à entrega da carteira ao munícipe.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2046/2021
Autor: Diego Fonseca
Requer ao Prefeito que crie uma equipe
de manutenção e serviços da Prefeitura.
Of. nº 1414/2021
A Secretaria de Obras informa que já
possui equipes de manutenção. A Secretaria de Serviços Públicos informa
que estudará tal possibilidade, devendo
atentar à modernidade na gestão com
terceirização.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 2044/2021
Autor: Diego Fonseca
Requer ao Prefeito que abra concessão
para administração do Shopping Popular.

Requerimento N° 2047/2021
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
informações sobre a possibilidade de
voltar a aplicação da 2ª dose da vacina
da covid-19 na Avenida do Povo.

Of. nº 1414/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que se encontra em estudos a possibilidade de tal demanda, atentando-se aos
aspectos legais.
Prefeito Municipal

Of. nº 1420/2021
Seguem, por cópia, as informações da Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de
Saúde desta municipalidade.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara

Requerimento N° 2045/2021
Autor: Diego Fonseca
Requer ao Prefeito a regulamentação
da CIPTEA - Carteira de Identificação
da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista.

Requerimento N° 2048/2021
Autor: Richardson da Padaria
Reitero Requerimento nº 131/2021 - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de se determinar
à Secretaria competentes que viabilize
estudos para executar as intervenções
necessárias à revitalização no Parque

Of. nº 1414/2021
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Municipal Monteiro Lobato, localizado na
Rua Mercedes Bonafé Terashima, 5 - Residencial Portal da Mantiqueira.
Of. nº 1420/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a limpeza dos parques é executada
de forma rotineira. As manutenções são
atendidas conforme a disponibilidade de
recursos. Está em elaboração estudo de
terceirização dos parques, e serão contempladas as demandas de revitalização.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2049/2021
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito, sobre possibilidade de se determinar as manutenções necessárias no
Pamo Cidade Jardim.
Of. nº 1420/2021
A Secretaria de Saúde informa que foram
enviadas novas longarinas para o Pamo
Cidade Jardim e comunicado ao Setor de
Patrimônio da Prefeitura para retirada.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2050/2021
Autor: Richardson da Padaria
Reitero Ofício 81/2021 - Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre possibilidade de se determinar as manutenções
necessárias na UPA Santa Helena.
Of. nº 1420/2021
A Coordenação da Rede de Urgência e
Emergência da Secretaria de Saúde informa que foi solicitada a troca dos vidros
necessários da UPA Santa Helena, e se
encontra em processo licitatório junto ao
Departamento de Compras desta Prefeitura. Em relação ao assento do banheiro,
já está sendo providenciado o conserto.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2051/2021
Autor: Jessé Silva
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Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a secretaria competente que faça a
remoção de veículos automotores abandonados em vias públicas.
Of. nº 1415/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que atualmente seus agentes de
transportes, após denúncias de veículos
abandonados, se deslocam ao local e
notificam o proprietário ou responsável,
de acordo com a Lei Complementar
267/2011. Em caso de remoção de veículo, o assunto se encontra em processo
licitatório de guincho e pátio.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2052/2021
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria competente que faça o
desassoreamento do córrego do Quinta
das Frutas.
Of. nº 1415/2021
A Secretaria de Obras informa estar
ciente da falta de manutenção por
muitos os córregos que formam a bacia
hidrográfica do município. Ocorre que
todas as autorizações do Daee e Cetesb
para a manutenção dos córregos estão
vencidas desde 2015, impossibilitando
qualquer atividade. A Secretaria de Obras
informa que a Prefeitura está desprovida
de equipamentos como escavadeiras e
caminhões, equipamentos essenciais
para as atividades. Para tal, a Secretaria
de Obras abriu uma ata para locação
de escavadeira com lança longa e caminhões, para efetuar a limpeza dos córregos e valetas da várzea na zona rural.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2053/2021
Autor: Jessé Silva
Requer ao Prefeito que se digne a readequar a tabela de valores dos salários e
subsídios dos planos médicos dos servidores municipais.

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Of. nº 1415/2021
Cumpre-nos encaminhar, por cópias, as
informações prestadas pelo Departamento de Administração.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 2054/2021
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que informe
qual é a responsabilidade da Prefeitura
Municipal no convênio entre Prefeitura e
Lar Bom Samaritano.
Of. nº 1415/2021
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Educação.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 2055/2021
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria competente que faça
um projeto de arborização para Avenida
Álvaro Marcondes de Mattos e Ladeira
Fernando Dias da Silva, no bairro Estoril.
Of. nº 1415/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será avaliada a viabilidade do projeto, em conjunto com a Secretaria de
Meio Ambiente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2056/2021
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine a Secretaria competente que faça o
desassoreamento do córrego que passa
atrás do campo de futebol no Paiol.
Of. nº 1415/2021
A Secretaria de Obras informa estar
ciente que por muitos anos não são
feitas manutenções nos córregos que
formam a bacia hidrográfica do nosso
município. Ocorre que todas as autoriza-

ções do Dae e Cetesb para manutenção
dos córregos estão vencidas desde 2015,
impossibilitando qualquer atividade até
que a Secretaria de Obras consiga novas
licenças junto aos órgãos competentes.
A Prefeitura está totalmente desprovida
de equipamentos como escavadeiras e
caminhões, equipamentos essenciais
para essas atividades. Para tal foi aberta
uma ata para locação de escavadeira
com lança longa e caminhões para efetuarmos a limpeza dos córregos dentro
do município e valetas da várzea na zona
rural. A Secretaria de Obras informa,
ainda, que está administrando o orçamento efetuada pela gestão passada e
somente em 2022 terá orçamento para
realizar a manutenção dos córregos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2057/2021
Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito a instalação
de um PEV na rua Augusta Basso, esquina
do campo do Belém.
Of. nº 1415/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será avaliada a viabilidade de instalação de um PEV no local, considerando
a previsão de implantação de novos PEVs
no exercício de 2022.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2058/2021
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Sr. Prefeito que aumente o
valor da gratificação de auxílio de transporte previsto na Lei Complementar nº
180/2007 para 15%.
Of. nº 1411/2021
A Secretaria de Educação informa que
solicitou um estudo ao setor competente, desde modo, de posse das informações, será elaborada emenda à lei,
para que determine o aumento para 15%
do padrão inicial das respectivas classes,
para cargos de supervisores de ensino,
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coordenador de curso e professor coordenador, conforme determina o art. 38,
§ 4º, da Lei complementar nº 180/2007.
Nesse mesmo sentido, serão também
beneficiados no aumento, os cargos de
diretor e vice-diretor. Infelizmente, no
corrente ano, não há previsão legal, uma
vez que fere a Lei Complementar.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2059/2021
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre o desligamento de servidores temporários por determinação judicial.
Of. nº 1422/2021
Cumpre-nos encaminhar, por cópia, as
informações prestadas pelo Departamento de Administração e pela Procuradoria-Geral do Município.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 2060/2021
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre as taxas de cobertura da vacinação
infantil em Taubaté.
Of. nº 1422/2021
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Vigilância Epidemiológica da
Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 2061/2021
Autor: Douglas Carbonne
Requerer ao Egrégio Plenário autorização para realização de audiência pública que abordará os projetos de lei que
autorizam a alienação de imóveis de propriedade da Universidade de Taubaté.
Requerimento N° 2062/2021
Autor: Richardson da Padaria
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Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito para que informe a esta Casa de Leis
se existe a possibilidade de implantar,
junto à Central de Vagas da Secretaria de
Saúde, um sistema de envio de mensagens eletrônicas (SMS, Whatsapp) para
aviso aos pacientes sobre suas consultas,
exames e procedimentos.
Of. nº 1420/2021
A secretaria de Saúde informa que a Central de Vagas realiza agendamento via
Cross, sendo este um sistema restrito
do estado de São Paulo. No tocante aos
agendamentos de consultas e exames no
âmbito municipal, a Secretaria de Saúde
salienta que o contrato da empresa de informatização em saúde contempla essa
ferramenta que estará disponível após as
parametrizações.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2063/2021
Autor: Professor Edson
Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito que designe
a Secretaria de Mobilidade Urbana para
que verifique a possibilidade de instalação de semáforo para pedestre no
cruzamento da Av. Prof. Walter Thaumaturgo com a Av. Getúlio Vargas.
Of. nº 1413/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que está sendo providenciada
a instalação de focos de pedestres no
cruzamento da Av. Prof. Walter Thaumaturgo com a Av. Getúlio Vargas, de
forma a garantir maior segurança nas
travessias no local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2064/2021
Autor: Professor Edson
Requer informações sobre a conclusão
da obra do binário da Estrada d Barreiro.
Of. nº 1413/2021
A Secretaria de Obras informa que foram
demolidas quatro residências, que entre
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a data do pagamento e da demolição
foram oito meses de espera, devido a
prazos cedidos pelo Ministério Público.
Porém, para conclusão do binário terá
que ser construído um muro de arrimo
na rua Gilma Mota de Almeida, passando por 11 lotes, sendo que esse muro
tem como objetivo manter o gabarito
da estrada. Foi negociado com dez proprietários, mas há problema com um
para fechar um acordo. Com isso serão
tomadas medidas judicias contra o referido proprietário, não tendo previsão
de quando será expedida ordem judicial
para ser efetuada a desapropriação de
parte do terreno.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2065/2021
Autor: Professor Edson
Requer a manutenção e melhorias para
a Escola Municipal do Trabalho da Gurilândia.
Of. nº 1413/2021
A Divisão de Obras e Manutenção de
Patrimônio Escolar, da Secretaria de
Educação, informa que os aparelhos
instalados em todas as unidades das
Escolas do Trabalho fazem parte da planilha de manutenção. A empresa contratada já esteve nas escolas, assim como
em outras unidades da rede municipal
de ensino, efetuando levantamento
das demandas e para posterior manutenção necessária. A Secretaria de Serviços Públicos informa que será avaliada
a viabilidade de instalação de lixeira no
local, uma vez que é utilizado um modelo padrão fornecido pela Ecotaubaté.
A secretaria de Educação encaminhará
solicitação à Secretaria de Obras para a
devida manutenção.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2066/2021
Autor: Professor Edson
Solicito a secretaria de Serviços Públicos
para que faça a limpeza dos bueiros na
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rua Coronel Benedito Elpídio Hidalgo
junto da Av. Professor Jose Jeronymo de
Souza Filho.
Of. nº 1413/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a solicitação será incluída em sua
programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2067/2021
Autor: João Henrique Dentinho
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, melhorias
no Pamo do Bairro Continental.
Of. nº 1416/2021
A Secretaria de Saúde informa que está
verificando a possibilidade de atender o
solicitado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2068/2021
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito José Antônio
Saud que determine ao departamento
competente informações referentes ao
procedimento de autuação de veículos
que passam pelo sinal vermelho no período entre meia-noite e 4:59 da manhã,
em detrimento à legislação municipal
pertinente, a qual é permissiva.
Of. nº 1418/2021
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que não há fiscalização eletrônica de avanço semafórico no período
apontado. Caso haja alguma notificação
de infração por falha do equipamento,
orientamos que seja feito recurso, que
será definido.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2069/2021
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
possibilidade das doulas acompanharem
as gestantes que solicitarem a presença
delas no parto.

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

Of. nº 1419/2021
Cumpre-nos encaminhar, por cópia, os
esclarecimentos prestados pelo diretor
médico do Hospital Municipal Universitário de Taubaté – H-Mut.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 2070/2021
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito estudos para possibilitar a criação de um Banco de Ração
da Prefeitura de Taubaté.
Of. nº 1419/2021
O Centro de Controle de Zoonoses da
Secretaria de Saúde informa que fará um
estudo sobre a possibilidade da implantação do mesmo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2071/2021
Autor: Talita Cadeirante, Moises Luciano
Pirulito
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a atual situação da concessão de
uso dos “boxs” do Shopping Popular.
Of. nº 1423/2021
Cumpre-nos encaminhar por cópia as
informações prestadas pela divisão da
Fiscalização de Posturas, da Secretaria
de Serviços Públicos.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 2072/2021
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito José Antônio
Saud que determine ao departamento
competente informações referentes ao
procedimento de cadastramento e autorização para liberação de cestas básicas
para os munícipes de baixa renda.
Of. nº 1418/2021
Seguem, por cópia, as informações prestadas pelo Departamento de Proteção

Social Básica, da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 2073/2021
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a Indicação 197/2021 e revitalização das
praças da Rua Antônio da Silva Lobo, no
Jardim Santa Tereza.
Of. nº 1473/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a iluminação solicitada foi
executada, conforme relatório anexo, e
a limpeza também executada à época
da solicitação. Foi enviado memorando à
FAC, solicitando a manutenção do playground, conforme cópia anexa. A poda
das árvores consta na programação de
serviços da Secretaria de Serviços Públicos, onde será priorizada. A instalação
de lixeiras e reparos dos bancos será
incluída na programação da Sesp de
acordo com recursos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2074/2021
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
as secretarias competentes viabilizem a
reforma da quadra de esportes da praça
José Osvaldo dos Santos, localizada
na Rua Alfredo Tobias, no Residencial
Jardim dos Pássaros, Piracanguagá.
Of. nº 1465/2021
A Secretaria de Esportes e Lazer informa
que não possui material e nem tampouco
dotação orçamentária disponível no momento, para a realização da manutenção
solicitada, em virtude do orçamento do
corrente ano, contudo, incluirá a solicitação no cronograma de reformas que
serão realizadas num futuro breve.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
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Requerimento N° 2075/2021
Autor: Adriano Coletor Tigrão
Requer informações sobre os locais em
que estão sendo aplicadas vacinas que
contemplam a campanha nacional de
vacinação.
Of. nº 1464/2021
A Vigilância Epidemiológica da Secretaria
de Saúde esclarece que as informações
sobre a vacinação estão disponíveis aos
munícipes nas mídias oficias das Prefeitura de Taubaté e na página oficial do
município. Como informação solicitada,
as unidades de saúde que prosseguem
com atendimento em relação ao atendimento multivacinação como preconizado pelo Ministério de Saúde, como
atendimento que contempla o programa
nacional de vacinação no município são:
- Unidade Aeroporto;
- Unidade Mourisco;
- Unidade Independência;
- Unidade Chácaras Reunidas;
- Unidade Gurilândia; e
- Unidade Fazendinha.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2076/2021
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a aplicabilidade da Lei 5.201/2016
que dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do bem-estar e do sossego público.
Of. nº 1465/2021
Seguem, por cópia, as informações prestadas pela Secretaria de Meio Ambiente.
A Secretaria de Serviços Públicos informa, ainda, que houve várias tentativas
de aquisição de decibelímetro, porém,
houve problemas com a empresa vencedora, dessa maneira não sendo concluído o pleito. Novo processo licitatório
está sendo elaborado.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 2077/2021
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Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
falta de medicamentos no Centro Municipal de Medicamentos (Cemume).
Of. nº 1473/2021
Seguem por cópia as informações prestadas pela Divisão de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 2078/2021
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
as secretarias competentes viabilizem a
instalação de iluminação pública, bem
como a reforma da pista de skate da
praça José Pereira de Souza Neto, localizada na rua Cônego Ismael Dias Monteiro, no Parque Ipanema.
Of. nº 1465/2021
A Secretaria de serviços Públicos informa
que as solicitações serão inseridas na
relação de locais à serem revitalizados,
conforme disponibilidade de recursos.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 2079/2021
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
as secretarias competentes viabilizem a
revitalização do playground localizado
na esquina da avenida Timbô com a rua
Brusque, no Santa Catarina.
Of. nº 1465/2021
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que será realizada vistoria no local, para
posterior adoção das providências necessárias.
Prefeito Municipal
Anexo disponível no site da Câmara
Requerimento N° 2080/2021
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Autor: Jessé Silva
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que determine s Secretaria competente que inclua
no calendário escolar “A Semana do Diabetes”.
Of. nº 1470/2021
A Secretaria de Saúde informa que conta
com o PSE – Programa Saúde na Escola,
onde as ações são realizadas com um
cronograma de visitas e palestras no interior das escolas. A inclusão da Semana
do Diabetes fica a cargo da secretaria responsável pelo calendário letivo e, após
essa inclusão, a Secretaria de Saúde é
comunicada para que sejam solicitadas
as ações pertinentes.
Prefeito Municipal

Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021
PROCESSO Nº 3279/2021
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
A Câmara Municipal de Taubaté realizará licitação na modalidade pregão
presencial, pelo critério de MENOR
PREÇO, para contratação de empresa
para aquisição de combustíveis. A cópia
do edital poderá ser consultada gratuitamente e obtida na sede da Câmara
Municipal de Taubaté, ou acessando
o sitio oficial na internet: http://www.
camarataubate.sp.gov.br/licitacoes.
No dia 15 de dezembro de 2021, às 09
horas e 30 minutos, na sede da Câmara
Municipal, será realizada sessão pública única para credenciamento, recebimento da documentação necessária
para participação, e recebimento do
envelope de proposta de preços e do
envelope de habilitação. As propostas
poderão ser entregues antecipadamente no setor de Protocolo.
Taubaté, 01 de dezembro de 2021.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
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Feliz aniversário,
Taubaté

